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  31הרצאה מספר 

   bash - מיון לפי שדות ב

מת לכך שהמיון יתבצע גור  sortשל     k- 1מספר, 2מספר האופציה    

  . 2ועד מילה מספר 1ממילה מספר :לפי התחום שמוגדר על ידי זוג המספרים

basicsys@mars~/lec6>cat F1 

Jim Alchin 21 Seattle 

Bill Gates 8  Seattle 

Steve Jobs 246 Nevada 

Scott Neally 2122 Los Angeles 

 

basicsys@mars~/lec6>sort F1 

Bill Gates 8  Seattle 

Jim Alchin 21 Seattle 

Scott Neally 2122 Los Angeles 

Steve Jobs 246 Nevada 

 

basicsys@mars~/lec6>sort  -k 3,3 F1 

Jim Alchin 21 Seattle 

Scott Neally 2122 Los Angeles 

Steve Jobs 246 Nevada 

Bill Gates 8  Seattle 

 

והמשמעות היא ) או לשניהם( 2או למספר 1למספר nניתן להוסיף את האות 

  . שהמיון לפי התחום יהיה בסדר מספרי

 

basicsys@mars~/lec6>sort -k 3n,3 F1 

Bill Gates 8  Seattle 

Jim Alchin 21 Seattle 

Steve Jobs 246 Nevada 

Scott Neally 2122 Los Angeles 

 

basicsys@mars~/lec6>sort -k 3,3n F1 

Bill Gates 8  Seattle 

Jim Alchin 21 Seattle 

Steve Jobs 246 Nevada 

Scott Neally 2122 Los Angeles 
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basicsys@mars~/lec6>sort -k 3n,3n F1 

Bill Gates 8  Seattle 

Jim Alchin 21 Seattle 

Steve Jobs 246 Nevada 

Scott Neally 2122 Los Angeles 

 

 

 

basicsys@mars~/lec6>sort -n -k 3,3 F1 

Bill Gates 8  Seattle 

Jim Alchin 21 Seattle 

Steve Jobs 246 Nevada 

Scott Neally 2122 Los Angeles 

 

והמשמעות היא ) או לשניהם( 2או למספר 1למספר rניתן להוסיף את האות 

  . שהמיון לפי התחום יהיה בסדר הפוך

basicsys@mars~/lec6>sort -k 3nr,3 F1 

Scott Neally 2122 Los Angeles 

Steve Jobs 246 Nevada 

Jim Alchin 21 Seattle 

Bill Gates 8  Seattle 

 

במקרה זה . ידי מספר זוגות כמו בדוגמה הבאהניתן להגדיר את התחום על 

עבור השורות ששוות , המיון מתחיל לפי התחום שמגדיר זוג המספרים הראשון

בתחום שמגדיר הזוג הראשון המיון ממשיך לפי התחום שמגדיר הזוג השני וכן 

  ...הלאה

 

basicsys@mars~/lec6>cat F2 

Jim Alchin 21 Seattle aef 

Bill Gates 21 Seattle aef 

Steve Jobs 21 Nevada aaa 

Scott Neally 85 Los Angeles 

 

basicsys@m~/lec6>sort -k 3n,3n -k 4,4 -k 1,1 F2 

Steve Jobs 21 Nevada aaa 

Bill Gates 21 Seattle aef 

Jim Alchin 21 Seattle aef 

Scott Neally 85 Los Angeles 
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  ט שם הסקריפ:  בצורה bash -הפעלת סקריפט ב

  שם הסקריפט:  כאשר מפעילים סקריפט בצורה

המשתנים של הסקריפט הם מקומיים , נפתח תת תהליך שמריץ את הסקריפט

  . לסקריפט ושינוי בהם לא ישפיע על המשתנים של התהליך שקרא לסקריפט

basicsys@mars~/lec13>cat P1 

x=9 

 

basicsys@mars~/lec13>x=100 

 

basicsys@mars~/lec13>P1 

 

basicsys@mars~/lec13>echo $x 

100 

  

basicsys@mars~/lec13>y=$(P1) 

 

basicsys@mars~/lec13>echo $x 

100 

 

  ) נקודה. ( שם הסקריפט:  בצורה bash -הפעלת סקריפט ב

   .שם הסקריפט :  כאשר מפעילים סקריפט בצורה

אלא ששורות הסקריפט מצטרפות , לא נפתח תת תהליך שמריץ את הסקריפט

ולכן בצורה זו המשתנים של הסקריפט הם אותם משתנים של . ך הנוכחילתהלי

  . וכל שינוי בהם ישפיע על התהליך שקרא לסקריפט, התהליך שקרא לסקריפט

 

basicsys@mars~/lec13>. P1 

 

basicsys@mars~/lec13>echo $x 
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   print <" שם הקובץ"על ידי   awk - כתיבה לקובץ ב

  print 1מחרוזת <"  שם קובץ:   "הפקודה

וכותבת את ) החל מתחילת הקובץ(פותחת את הקובץ לכתיבה  awk -ב 

אם הקובץ לא קיים הפקודה יוצרת . קובץשל השורה הראשונה ב 1מחרוזת

אם הקובץ קיים אז תוכנו נדרס ולאחר ביצוע הפקודה מופיעה בו רק . אותו

  . בשורה הראשונה 1מחרוזת

ניתן לסגור את . תבת שורה נוספת לקובץל כו"כל פקודה נוספת מהצורה הנ

ל "ואז הפקודה הבאה מהסוג הנ close) שם הקובץ("הקובץ על ידי הפקודה 

  ). ותדרוס את מה שהיה שם קודם לכן(תכתוב שוב לתחילת הקובץ 

basicsys@mars~/lec13>cat F1 

aaa 

 

basicsys@mars~/lec13>cat P1 

BEGIN { print "abc" >"F1" 

        print "def" >"F1" 

        print "gh" >"F1" 

      } 

basicsys@mars~/lec13>awk -f P1 

 

basicsys@mars~/lec13>cat F1 

abc 

def 

gh 

 

basicsys@mars~/lec13>cat P1 

BEGIN { print "abc" >"F1" 

        print "def" >"F1" 

        print "gh" >"F1" 

        close("F1") 

        print "xyz">"F1" 

      } 

basicsys@mars~/lec13>awk -f P1 

basicsys@mars~/lec13>cat F1 

xyz 
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   print <<" שם הקובץ"על ידי   awk - כתיבה לקובץ ב

  print 1מחרוזת <<"  שם קובץ:   "הפקודה

 1וכותבת את מחרוזת) החל מסוף הקובץ(פותחת את הקובץ לכתיבה  awk -ב

). מצטרפת לתוכן הקובץ בסופו 1מחרוזת: תוכן הקובץ אינו נדרס(לסוף הקובץ 

ל או "אחר מכן כל כתיבה מהצורה הנל. אם הקובץ לא קיים הפקודה יוצרת אותו

  . לסוף הקובץ כותבת את המחרוזת print 1מחרוזת <"  שם קובץ"מהצורה 

 

basicsys@mars~/lec13>cat P1 

BEGIN { print "abc" >>"F1" 

        print "def" >"F1" 

        print "gh" >>"F1" 

      } 

basicsys@mars~/lec13>awk -f P1 

 

basicsys@mars~/lec13>cat F1 

xyz 

abc 

def 

gh 

 

  bash -ב  alias  1מחרוזת  ='  2מחרוזת' - שימוש ב

 

    alias  1מחרוזת  ='  2מחרוזת':  הפקודה

 2היא תוחלף במחרוזת 1גורמת לכך שבכל פעם שנרשום מחרוזת bash -ב

ניתן להשתמש בפקודה זו כדי ליצור . יתחיל לבצע אותה bash -לפני ש

  . דות נפוצותקיצורים לפקו

basicsys@mars~/lec13>alias m='more' 

 

basicsys@mars~/lec13>m F1 

xyz 

abc 

def 

gh 
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inodes ב- bash  
 

ורמציה על הקובץ שמכיל אינפ  inodeיש מבנה שנקרא   unix -לכל קובץ ב

 ץבוקה תריצי ןמז ,קובץההרשאות של ה, את גודל הקובץ שכוללת בין השאר

שמשמש את  inode numberשנקרא , ה יש מצביעלמבנה הז.  'וכו

  . שלו inode -המערכת כדי לזהות את הקובץ ולהגיע ישירות ל

 - מאפשרת לראות בנוסף לשם הקובץ את ה lsשל הפקודה  i-האופציה 

inode number שלו .  

 

basicsys@mars~/lec13>ls -l F1 

-rw------- 1 basicsys basicsys 24 Jan 14 17:51 F1 

 

basicsys@mars~/lec13>ls -i F1 

664961 F1 

    ln  1שם קובץ 2שם קובץ:  הפקודה

   ln  1שם קובץ 2שם קובץ:  הפקודה

 

 inodeלשני השמות יש אותו . 1כשם נוסף לקובץ 2מוסיפה את שם קובץ

number רשאכ ץבוקבכל שינוי שנעשה . ותו קובץולכן שניהם מתייחסים לא 

לקובץ בשמו  םינופן מידי כאשר ופיע באופמ, ותבאחד משני השמ וילא םינופ

 .לקובץ שאליו הם מתיחסים hard linksשני השמות נקראים  . השני
 

basicsys@mars~/lec13>ln F1 F2 

 

basicsys@mars~/lec13>ls -li F* 

664961 -rw------- 2 basicsys 24 Jan 14 17:51 F1 

664961 -rw------- 2 basicsys 24 Jan 14 17:51 F2 

 

basicsys@mars~/lec13>chmod o+r F1 

 

basicsys@mars~/lec13>ls -li F* 

664961 -rw----r-- 2 basicsys 24 Jan 14 17:51 F1 

664961 -rw----r-- 2 basicsys 24 Jan 14 17:51 F2 

 

basicsys@mars~/lec13>chmod o+x F2 
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basicsys@mars~/lec13>ls -li F* 

664961 -rw----r-x 2 basicsys 24 Jan 14 17:51 F1 

664961 -rw----r-x 2 basicsys 24 Jan 14 17:51 F2 

 

basicsys@mars~/lec13>cat F1 

hello hi 

aaaaaaa bbbbbb 

 

basicsys@mars~/lec13>cat F2 

hello hi 

aaaaaaa bbbbbb 

 

basicsys@mars~/lec13>echo yyyy >> F2 

 

basicsys@mars~/lec13>cat F1 

hello hi 

aaaaaaa bbbbbb 

yyyy 

 

basicsys@mars~/lec13>cat F2 

hello hi 

aaaaaaa bbbbbb 

yyyy 

 

basicsys@mars~/lec13>rm F1 

 

basicsys@mars~/lec13>ls -li F* 

664961 -rw----r-x 1 basicsys 29 Jan 14 17:58 F2 

 

basicsys@mars~/lec13>rm F2 

 

basicsys@mars~/lec13>ls -li F* 

ls: F*: No such file or directory 
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    s- ln 1שם קובץ 2שם קובץ:  הפקודה

   ln -s  1שם קובץ 1מחרוזת:  הפקודה

 

הקישור הזה נקרא  .1שמתואר על ידי מחרוזת 1יוצרת קישור לקובץ

symbolic link  ויש לוinode number 1שונה מזה של קובץ .

. 1סלול שממנו אפשר להגיע לקובץהאינפורמציה שהקישור הזה מכיל היא מ
. אז שימוש בקישור הזה שלו יגרום לשגיאה  1אם בעתיד נמחק את קובץ

כדי לתת קישור לתיקיות או לקבצים  symbolic links - משתמשים ב

לתיקיות או  hard linksאין אפשרות לתת . (שנמצאים במערכת אחרת

 ). לקבצים במערכת אחרת

 

basicsys@mars~/lec13>echo "hello hi" >> F1 

 

basicsys@mars~/lec13>echo "abcdef" >> F1 

 

basicsys@mars~/lec13>ln F1 F2 

 

basicsys@mars~/lec13>ln -s F1 F3 

 

basicsys@mars~/lec13>ls -li F* 

664961 -rw------- 2 basicsys 16 Jan 14 18:08 F1 

664961 -rw------- 2 basicsys 16 Jan 14 18:08 F2 

664965 lrwxrwxrwx 1 basicsys  2 Jan 14 18:F3->F1 

 

basicsys@mars~/lec13>chmod o+r F3 

 

basicsys@mars~/lec13>ls -li F* 

664961 -rw----r-- 2 basicsys 16 Jan 14 18:08 F1 

664961 -rw----r-- 2 basicsys 16 Jan 14 18:08 F2 

664965 lrwxrwxrwx 1 basicsys  2 Jan 14 18:F3->F1 

 

basicsys@mars~/lec13>echo yyyy >> F3 

 

basicsys@mars~/lec13>cat F3 

hello hi 

abcdef 

yyyy 
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basicsys@mars~/lec13>cat F1 

hello hi 

abcdef 

yyyy 

 

basicsys@mars~/lec13>cat F2 

hello hi 

abcdef 

yyyy 

 

basicsys@mars~/lec13>rm F1 

 

basicsys@mars~/lec13>ls -li F* 

664961 -rw----r-- 1 basicsys 21 Jan 14 18:10 F2 

664965 lrwxrwxrwx 1 basicsys  2 Jan 14 18:F3->F1 

 

basicsys@mars~/lec13>cat F3 

cat: F3: No such file or directory 

 

basicsys@mars~/lec13>rm F3 

 

basicsys@mars~/lec13>ls -li F* 

664961 -rw----r-- 1 basicsys 21 Jan 14 18:10 F2 

 

   bash -בקרת תהליכים ב

  שם התוכנית &:   ניתן להפעיל תוכנית ברקע על ידי הצורה

לאחר הפעלתה יהיה עלינו . התוכנית הבאה היא לולאה אינסופית, לדוגמה

  . כדי להפסיקה ctrl+cללחוץ על 

 

basicsys@mars~/lec13>cat P1 

#!/bin/bash 

i=1 

while [ $i -le 2 ] 

 do 

  y=2 

 done 

 : נוכל להפעיל את התוכנית ברקע על ידי הפקודה הבאה

 

basicsys@mars~/lec13>P1 & 

[1] 21100 
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 P1במצב זה נוכל להמשיך להפעיל פקודות נוספות תוך כדי כך שהתוכנית 

  . ממשיכה להתבצע ברקע
 

basicsys@mars~/lec13>ls 

examples  F2  lec13e.txt  lec13e.txt.save  P1 

 

   .עגרכלראות את התוכניות שמתבצעות מאפשרת לנו  jobsהפקודה 
 

basicsys@mars~/lec13>jobs 

[1]+  Running                 P1 & 

 

 ןיב לדבהה .עגרכ םיעצבתמש םיכילהלראות את התמאפשרת לנו  psהפקודה 

 המגודב .םיכילהת המכ ליעפהל הלוכי תחא תינכותש אוה תינכות ןיבל ךילהת

 תינכותה אוה ינשה , bash -ה אוה דחא .םיכילהת השולש םיאור ונא ןלהלש

P1 עצבמש ךילהתה אוה ישילשהו דחא ךילהת קר עגרכ הליעפמו עקרב הצרש 

 .ps הדוקפה תא
 

basicsys@mars~/lec13>ps 

  PID TTY          TIME CMD 

20965 pts/22   00:00:00 bash 

21348 pts/22   00:00:13 P1 

21376 pts/22   00:00:00 ps 

 

basicsys@mars~/lec13>cp P1 P2 

 

basicsys@mars~/lec13>P1 & 

[1] 21389 

 

basicsys@mars~/lec13>P2 & 

[2] 21417 

   .הנורחאה תינכותה תא ןייצמ + -ה ליבקמב תועצבתמש תוינכות המכ שישכ
 

basicsys@mars~/lec13>jobs 

[1]-  Running                 P1 & 

[2]+  Running                 P2 & 
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   .הנורחאה תינכותה תא קוחממאפשרת ל % kill -9הפקודה 

  .םייוסמ ךילהת קוחמל ידכ  kill -9 ךילהת רפסמ  -ב שמתשהל םג רשפא
 

basicsys@mars~/lec13>kill -9 % 

 

basicsys@mars~/lec13>jobs 

[1]-  Running                 P1 & 

[2]+  Killed                  P2 

 

basicsys@mars~/lec13>jobs 

[1]+  Running                 P1 & 

 

basicsys@mars~/lec13>kill -9 % 

 

basicsys@mars~/lec13>jobs 

[1]+  Killed                  P1 

 

basicsys@mars~/lec13>cat P1 

#!/bin/bash 

i=1 

while [ $i -le 2 ] 

 do 

  echo abc | P2 

 done 

 

basicsys@mars~/lec13>cat P2 

#!/bin/bash 

i=1 

while [ $i -le 2 ] 

 do 

  y=2 

 done 

 

basicsys@mars~/lec13>P1 & 

[1] 25997 
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basicsys@mars~/lec13>jobs 

[1]+  Running                 P1 & 

 

basicsys@mars~/lec13>ps 

  PID TTY          TIME CMD 

25660 pts/2    00:00:00 bash 

25997 pts/2    00:00:00 P1 

26026 pts/2    00:00:00 P2 

26054 pts/2    00:00:00 ps 

 

basicsys@mars~/lec13>kill -9 26026 

 

basicsys@mars~/lec13>./P1: line 6: 26025 Done 

     26026 Killed                  | P2 

 

basicsys@mars~/lec13>ps 

  PID TTY          TIME CMD 

25660 pts/2    00:00:00 bash 

25997 pts/2    00:00:00 P1 

26056 pts/2    00:00:02 P2 

26084 pts/2    00:00:00 ps 

 

basicsys@mars~/lec13>kill -9 25997 

 

basicsys@mars~/lec13>ps 

  PID TTY          TIME CMD 

25660 pts/2    00:00:00 bash 

26056 pts/2    00:01:19 P2 

26090 pts/2    00:00:00 ps 

[1]+  Killed                  P1 

 

  

  


